Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO DOZE
A vinte e três dias do mês de Junho de dois mil e dezasseis, pelas dezanove horas,
nas instalações da Junta de Freguesia de Marinha Grande, sitas na Rua 25 de Abril,
reuniu em sessão ordinária o Executivo da Junta de Freguesia, sob a presidência da
Presidente Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas com a presença dos
seguintes vogais:


Fernando Manuel da Conceição Alves



Lara Marques Lino



José Leonel de Jesus Silva



Manuel dos Santos Pereira



Joaquim José Carrilho Pires



Ricardo Augusto Morais Galo
Antes da Ordem do Dia

1. Foi aprovada por unanimidade a Ata nº 11
ORDEM DO DIA
 Ponto Um

- Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de maio

 Ponto Dois

- Correspondência

 Ponto Três

- Deliberações

 Ponto Quatro - Situação Financeira
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de junho
Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na primeira
quinzena de junho.



Ponto Dois – Correspondência

2.1. Presente convite da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental da Marinha Grande, rececionada a 13 de junho de 2016, para
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presença da Presidente da Junta de Freguesia no “Xlll Arraial dos Santos Populares”
realizado na sede da instituição no dia 18 de junho de 2016 pelas 18 horas.
O Executivo tomou conhecimento. Por motivos de agenda não foi possível estar
alguém presente
2.2 – Presente ofício do Estrela do Mar Futebol Clube, rececionado a 8 de Junho de
2016, convidando a Presidente da Junta de Freguesia a estar presente no “6º
Encontro Ibérico em Futebol Veterano” a realizar em Serzedo –Vila Nova de Gaia, no
próximo dia 25 de junho de 2016 com a participação das equipas do Serzedo F. C.,
Estrela do Mar F. C. e S.D. Negreira(Espanha).
O Executivo tomou conhecimento. Por motivos de agenda a Presidente não poderá
estar presente, em sua representação estará o Vogal do Executivo José Leonel de
Jesus Silva.
2.3. Presente convite dos professores da Escola E.B. do Engenho, rececionado a 09
de junho de 2016, para presença da Presidente da Junta de Freguesia na
festa/convívio de encerramento do ano letivo realizado no dia 09 de junho de 2016
pelas 18H30.
O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente.
2.4. Presente convite da Câmara Municipal da Marinha Grande para presença da
Presidente da Junta de Freguesia durante a exibição do filme ”Amor Impossível”,
seguido de Debate, que teve lugar na Casa Da Cultura – Teatro Stephens, no dia 09
de Junho de 2016, no âmbito das comemorações dos “25 anos da Convenção dos
Diretos das Crianças”
O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente.
2.5. Presente ofício do Gabinete do Comandante do Exercício de Artilharia Antiaérea
“Relâmpago 16”, rececionado a 14 de junho de 2016, a agradecer pela atenção
dispensada ao pedido de colaboração efetuado por aquele Comando quando do
referido exercício realizado na região da Fonte dos Morangos, Vieira de Leiria, entre
02 e 06 de Maio de 2016,
O Executivo tomou conhecimento.
2.6. Presente email da Sociedade Instrução e Recreio 1º de Maio, rececionado a 14 de
junho de 2016, a convidar a Presidente da Junta de Freguesia para o Jantar de
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encerramento da época da secção de Andebol, a ter lugar nas instalações daquela
Associação no dia 18 de junho de 2016 pelas 20H00.
O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente o Secretário Fernando Alves.
2.7. Presente convite da Sociedade Desportiva e Recreativa do Pilado e Escoura,
rececionado a 14 de junho de 2016, a convidar a Presidente da Junta de Freguesia
para a ll Edição do Festival “ O Carvoeiro” a ter lugar no Complexo Desportivo daquela
Associação nos dias 01 e 02 de julho de 2016.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente.
2.8. Presente convite do Clube Automóvel da Marinha Grande, rececionado a 20 de
junho de 2016, para presença da Presidente da Junta de Freguesia em diversos
momentos do “Rallye Vidreiro Centro de Portugal” a realizar nos dias 24 e 25 de junho.
O Executivo tomou conhecimento. A Presidente estará presente na cerimónia da
entrega de prémios no dia 25 pelas 17H30. No jantar de encerramento estará presente
a Tesoureira Lara Lino.
2.9. Presente convite do Rotary Clube da Marinha Grande, rececionado a 20 de junho
de 2016, para presença da Presidente da Junta de Freguesia na cerimónia de
Transmissão de Tarefas que decorrerá no próximo dia 25 de junho de 2016, pelas
20H30,no Hotel Mar e Sol.
O Executivo tomou Conhecimento. Estará presente a Presidente.
2.10. Presente ofício do Pároco da Marinha Grande, rececionada a 21 de junho de
2016, a agradecer a colaboração e disponibilidade quando da visita da imagem
peregrina de Nossa Senhora à cidade da Marinha Grande e a presença da Presidente
da Junta de Freguesia no referido evento.
O Executivo tomou Conhecimento.
2.11. Presente convite da ADSER ll ( Associação para o Desenvolvimento Económico
e Social da Região da Mª Grande – IPSS), rececionado a 22 de Junho, de 2016 para
presença da Presidente da Junta de Freguesia na inauguração do espaço Saberes,
Sabores e Costumes Marinhenses que decorrerá no dia 28 de junho de 2016,às
15H00 na entrada do Jardim Stephens.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente o Secretário Fernando Alves.
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2.12. Presente ofício do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente,
rececionado a 22 de Junho de 2016, a agradecer o apoio da Junta de Freguesia à
visita de estudo efetuada ao Castelo de Leiria, no ”Dia da Criança”, 01 de Junho de
2016, pelos alunos da Escola Prof. Francisco Veríssimo e Jardim de Infância da
Ordem.
O Executivo tomou conhecimento.
2.13. Presente convocatória da ADAE - Associação de Desenvolvimento da Alta
Estremadura -, rececionada a 23 de junho de 2016, para a 1ª Assembleia de Parceiros
ADAE MAR 2020 a ter lugar no Auditório Centro Associativo Municipal de Leiria, no
Edifício do Mercado Municipal, 1ºandar, no próximo dia 05 de julho com a seguinte
Ordem de Trabalhos:
- Aprovação do regulamento da parceria ADAE MAR 2020
- Eleição dos membros da Assembleia
- Eleição do Órgão de Gestão
- Outros Assuntos de interesse
O Executivo tomou conhecimento. Estarão presentes a Presidente da Junta de
Freguesia e a Técnica Superior Graça Órfão.


PONTO TRÊS-Deliberações

3.1. Presente ofício do Clube Automóvel da Marinha Grande, rececionado a 14 de
junho de 2016, a solicitar apoio monetário para custear algumas das despesas de
organização da edição de 2016 do “Rallye Vidreiro Centro de Portugal” que o clube vai
levar a efeito nos dias 24 e 25 de junho de 2016.
Tendo em atenção tratar-se de uma iniciativa considerada das melhores do País nesta
modalidade desportiva, com assinalável interesse para a Freguesia nas vertentes
desportiva e turística trazendo aos diversos pontos de passagem da competição
considerável número de espectadores, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos
do disposto na alínea v) do n.º 1, do art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 2013,deliberou, por
unanimidade, atribuir o valor de €500.00 ( Quinhentos euros)
Deliberação n.º 51
3.2. Presente ofício do Sporting Clube Marinhense, rececionado a 20 de junho de
2016, solicitando apoio para organização de um “Torneio de Mini Hóquei” a realizar no
próximo dia 26 de junho de 2016, que contará com a participação de equipas de
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alguns dos principais clubes nacionais da modalidade, entre os quais S.L Benfica e H.
C. Turquel.
Considerando o interesse da iniciativa, organizada por uma das mais representativas
associações da Freguesia, para a formação desportiva dos jovens atletas e para a
divulgação da modalidade, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto
na alínea v) do n.º1, do Art.º16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deliberou, por
unanimidade, atribuir o valor de €250.00 (Duzentos e cinquenta euros)
Deliberação n.º 52
3.3. Presente ofício do Clube Atletismo de Marinha Grande, rececionado a 23 de junho
de 2016, a solicitar apoio financeiro para as despesas inerentes à atividade do Clube
durante o ano de 2016.
Tendo em consideração o interesse do trabalho desenvolvido pelo clube,
principalmente junto da população jovem da Freguesia, o Executivo da Junta de
Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do n.º1, do Art.º16, da Lei n.º 75/2013
de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de € 1.250.00 ( Mil
duzentos e cinquenta euros)
Deliberação n.º 53
Durante a discussão deste assunto o Secretário da Junta de Freguesia, Fernando
Manuel da Conceição Alves, ausentou-se da reunião pelo facto de fazer parte dos
órgãos Sociais deste Clube

3.4. Presente o ofício da Sociedade União de Albergaria, rececionado a 12 de
janeiro de 2016, a solicitar apoio monetário para execução de obras de
substituição integral da cobertura e conservação do salão de festas da sua
sede social. O orçamento para as referidas obras, aprovadas pela Câmara
Municipal na sua reunião Ordinária de 23 de dezembro de 2015, apresenta o
valor de € 36.000 (trinta e seis mil euros).
Considerando tratar-se de uma das mais antigas associações da Freguesia, a
passar neste momento por um processo de reorganização e sendo as obras
em causa indispensáveis para dignificação das condições de permanência na
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sede dos associados que diariamente ali passam em convívio o seu tempo de
lazer, o Executivo da Junta nos termos do disposto na alínea v) do nº 1, do Artº
16º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir
o valor de 3.600€ (três mil e seiscentos euros).
Deliberação nº 54


Ponto Quatro – Informação Financeira

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros
Ordens de pagamento
Foram autorizados por unanimidade os pagamentos às Ordens de Pagamento do nº
665 a 750 no valor de € 9.569,72 ( nove mil quinhentos e sessenta e nove euros e
setenta e dois cêntimos)
Balancete do Movimento de Fundos
Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 13/06/2016, o qual apresenta um
total de disponibilidade no valor de € 207.400,81 ( duzentos e sete mil e quatrocentos
euros e oitenta e um cêntimos).
Por nada mais haver a tratar, a Presidente da Junta de Freguesia deu por encerrada a
reunião pelas vinte e uma horas, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e
aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.
Presidente:
Secretário:
Tesoureiro:
Vogais:
Manuel dos Santos Pereira
José Leonel de Jesus Silva
Joaquim José Carrilho Pires
Ricardo Augusto Morais Galo
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